TÄYDENNYS 3/12.8.2015 AKTIA PANKKI OYJ:N OHJELMAESITTEEN/LISTALLEOTTOESITTEEN 22.4.2015
JOUKKOVELKAKIRJALAINOJEN LIIKKEESEENLASKUOHJELMAAN (500.000.000 EUROA) SEKÄ AKTIA
DEBENTUURILAINA 3/2015, 2,50% 15.8.2020 LAINAKOHTAISIIN EHTOIHIN LIITETTYYN TIIVISTELMÄÄN
Tämä asiakirja ("Täydennys") on lisäys 22.4.2015 päivättyyn ohjelmaesitteeseen, joka koskee Aktia Pankki
Oyj:n 500.000.000 euron suuruista joukkovelkakirjalainojen liikkeeseenlaskuohjelmaa sekä 27.4.2015
liikkeeseenlaskettuun Aktia Debentuurilaina 3/2015, 2,50% 15.8.2020 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn
tiivistelmään. Täydennys on laadittu Aktia Pankki Oyj:n julkaistua osavuosikatsauksen 11. elokuuta 2015
kaudelta 1.1 – 30.6.2015.
Täydennyksellä tehdään seuraavat muutokset ohjelmaesitteeseen sekä alla olevien kohtien 1 ja 2 osalta
myös Debentuurilaina 3/2015, 2,50% 15.8.2020 lainakohtaisiin ehtoihin liitettyyn tiivistelmään:
1. Tiivistelmän kohdassa B.12 (Taloudelliset tiedot) korvataan osavuosikatsauksen 1.1 – 31.3.2015 tiedot
osavuosikatsaus 1.1 – 30.6.2015 tiedoilla seuraavasti:
”Seuraavat taloudelliset tiedot on julkaistu 11. elokuuta 2015 Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsauksessa
1.1 – 30.6.2015:
Alla olevissa taulukoissa esitetyt luvut ovat tilintarkastamattomia.
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2. Tiivistelmän kohdassa D.3 (Keskeiset tiedot tärkeimmistä arvopapereille ominaisista riskeistä)
korvataan teksti seuraavasti:

D.3

Keskeiset tiedot
tärkeimmistä
arvopapereille
ominaisista riskeistä

Kaikkiin ohjelman puitteissa liikkeeseen laskettaviin arvopapereihin
liittyvät riskit:
 Aktia Pankki voi menettää maksukykynsä (”Liikkeeseenlaskijariski”);
mikäli Aktia Pankki menettää maksukykynsä, sijoittajat voivat
menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai osittain.
 Tämän esitteen puitteissa liikkeeseen lasketuille lainoille ei aseteta
vakuutta.
 Jos pankki tulee maksukyvyttömäksi, sijoittajilla ei ole parempaa
etuoikeutta pankin varoihin kuin muilla etuoikeudettomilla velkojilla.
Esimerkiksi suurimmalla osalla pankin talletussaatavista on parempi
etuoikeus maksun saamiseen.
 Aktia
Pankin
liikkeeseenlaskemilla
vakuudellisilla
joukkovelkakirjalainoilla on parempi etuoikeus vakuudeksi
rekisteröityyn omaisuuteen, jolloin riski, että tämän ohjelman
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puitteissa liikkeeseen lasketun lainan tuotto pienenee tai jää
saamatta maksukyvyttömyystilanteessa, on suurempi.
Liikkeeseen lasketun lainan ehtoja voidaan tietyissä tapauksissa
muuttaa lainan haltijoiden enemmistöpäätöksellä, jolloin muutokset,
jotka yksittäinen lainan haltija voi kokea epäedullisiksi, koskevat
myös lainan haltijoita, jotka eivät ole osallistuneet päätökseen tai
jotka ovat olleet sitä vastaan.
Liikkeeseenlaskija pidättää itsellään oikeuden lainan takaisinostoon
ennen eräpäivää. Takaisinostotilanteessa lainan haltijan voi olla
mahdotonta sijoittaa takaisin maksettuja varoja uudelleen yhtä
edullisin ehdoin.
Luottoluokitus saattaa olla harhaanjohtava ja voi laskea; siinä
tapauksessa että luottoluokitus laskee tai se perutaan, voi sillä olla
negatiivinen vaikutus ohjelman alla liikkeelle laskettavan lainan
arvoon.
Lainan tuotto voi riippua kohde-etuutena olevan koron/olevien
korkojen kehityksestä.
Lainan tuotto voi riippua lainan koronlaskuperusteesta.
Merkintäkurssi vaikuttaa lainan tuottoon lainoissa jotka lasketaan
liikkeeseen vaihtuvalla merkintäkurssilla.
Ehto korkokatosta voi rajoittaa lainan tuottoa.
Lainan tuotto saattaa merkintäpalkkiosta johtuen olla negatiivinen.
Investoinnin purkaminen sen juoksuajan sisällä voi aiheuttaa
vaikeuksia ja heikentää tuottoa. Noteeraamattomilla lainoilla ei ole
järjestettyä jälkimarkkinaa, ja niitä voi olla vaikea myydä. Myöskään
noteerattujen lainojen osalta pankki ei voi taata, että laina-ajalla
syntyy jatkuva päivittäinen jälkimarkkina. Vaihtuvaan viitekorkoon
sidottujen lainojen ennenaikainen takaisinmaksu voidaan, silloin kun
lainakohtaisten ehtojen mukaan on mahdollista vaatia ennenaikaista
takaisinmaksua, toteuttaa vain koronmaksupäivinä. Maksetulle
pääomalle ei kerry korkoa takaisinmaksupäivän jälkeiseltä ajalta.
Ohjelman puitteissa liikkeeseenlaskettujen lainojen verotus voi
muuttua; korkeampi verotus voi pienentää tuottoa.

[Riskit jotka liittyvät debentuurilainoihin:
Tämän ohjelman nojalla liikkeeseen laskettavilla debentuurilainoilla
on huonompi etuoikeus kuin pankin muilla sitoumuksilla lukuun
ottamatta lainoja tai muita sitoumuksia, joilla omien ehtojensa
mukaisesti on sama tai huonompi etuoikeus kuin debentuurilla ja
kriisihallintomenettelyssä debentuurien nimellisarvoa alennetaan
ennen muita velkoja. Jos Aktia Pankki tulee maksukyvyttömäksi,
debentuurilainan haltijan riski sijoitettujen varojen menettämiselle on
suurempi kuin tavallisten velkojien.]
[Lainoihin, joiden ehdot antavat liikkeeseenlaskijalle oikeuden lainan
ennenaikaiseen takaisinmaksuun, liittyy seuraavia riskejä
Jos liikkeeseenlaskija käyttää oikeuttaan lainan ennenaikaiseen
takaisinmaksuun lainan haltijan voi olla mahdotonta sijoittaa takaisin
maksettuja varoja uudelleen yhtä edullisin ehdoin.]
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3. Kappale 2.3.1 (”Aktia Pankki voi menettää maksukykynsä (”Liikkeeseenlaskijariski”)”) sivulla 29
muutetaan seuraavaksi:
2.3.1 Aktia Pankki voi tulla maksukyvyttömäksi (”Liikkeeseenlaskijariski”)
Jos pankki tulee maksukyvyttömäksi, voivat sijoittajat menettää sijoittamansa pääoman kokonaan tai
osittain. Tämän joukkovelkakirjaohjelman nojalla liikkeeseen lasketuille lainoille ja debentuureille ei
aseteta vakuutta.
Pankki voi joutua kahdenlaiseen maksukyvyttömyysmenettelyyn: konkurssiin tai kriisihallintoon.
2.3.1.1 Konkurssi
Jos pankki ei pysty maksamaan sitoumuksiaan niiden erääntyessä, eikä maksukyvyttömyys ole vain
tilapäistä, pankki voidaan yleisen tuomioistuimen päätöksellä asettaa konkurssiin.
Konkurssimenettelyssä pankin omaisuuden määräysvalta siirtyy velkojille, ja pankin omaisuutta
käytetään pankin velkojen maksamiseen. Siltä osin kuin varat eivät riitä kattamaan velkoja, velkojat ja
sijoittajat menettävät sijoittamansa pääoman.
Konkurssipesän varojen jaossa eri velkojilla on jossakin määrin eri etuoikeus. Lainakohtaisissa ehdoissa
ilmoitetaan, onko tämän liikkeeseenlaskuohjelman nojalla liikkeeseen lasketulla lainalla sama vai
huonompi etuoikeus kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla. Millään tämän
emissio-ohjelman puitteissa liikkeeseen lasketulla lainalla ei ole parempaa etuoikeutta pankin varoihin
kuin Liikkeeseenlaskijan muilla vakuudettomilla sitoumuksilla.
Lainalla, joka lainakohtaisten ehtojen mukaan on debentuurilaina, on huonompi etuoikeus kuin pankin
muilla sitoumuksilla lukuun ottamatta lainoja tai muita sitoumuksia, joilla omien ehtojensa mukaisesti
on sama tai huonompi etuoikeus kuin debentuurilla. Debentuurilainan haltijalla on tämän vuoksi
suurempi riski kuin tavallisella velkojalla menettää sijoittamansa varat, jos Aktia Pankki tulee
maksukyvyttömäksi.
Lain mukaan on myös muita sitoumuksia, joilla on parempi etuoikeus kuin sellaisilla lainoilla, joilla
lainakohtaisten ehtojen mukaan on sama etuoikeus kuin pankin muilla vakuudettomilla sitoumuksilla.
Näihin kuuluu suurin osa pankin talletuksista, jotka siis maksetaan ennen tämän emissio-ohjelman
puitteissa liikkeeseen laskettuihin lainoihin perustuvia saatavia. Katso myös kohta 2.3.5 vakuudellisten
joukkovelkakirjalainojen paremmasta etuoikeudesta lainojen vakuudeksi rekisteröityyn omaisuuteen.
2.3.1.2 Kriisihallinto
Mikäli pankki on kykenemätön tai todennäköisesti kykenemätön jatkamaan toimintaansa, eikä
olosuhteet huomioon ottaen voida kohtuudella olettaa, että muilla toimenpiteillä voitaisiin
kohtuullisessa ajassa turvata laitoksen toiminnan jatkuminen ilman pankin ydintoimintojen
vaarantumista, voidaan pankki Rahoitusvakausviraston päätöksellä asettaa kriisihallintoon, edellyttäen
että se on tarpeen tärkeän yleisen edun varmistamiseksi.
Rahoitusvakausvirasto voi tällöin
yhtiöoikeudellisten elinten sijaan.

myös

päättää

pankin

ottamisesta

hallintaansa

pankin

Asetettuaan pankille kriisihallinnon Rahoitusvakausvirasto voi päättää laitoksen kirjanpidollisen omaan
pääomaan luettavien rahoitusvälineiden nimellisarvon alentamisesta. Tämän liikkeeseenlaskuohjelman
nojalla liikkeeseen lasketut debentuurit kuuluvat näihin rahoitusvälineisiin. Sen jälkeen virasto voi
lisäksi päättää muiden velkojen nimellisarvon alentamisista, velkojen muuntamisesta omiin varoihin
luettaviksi rahoitusvälineiksi tai varojen ja velkojen siirtämisestä pankin toimintaa jatkamaan
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perustettuun yhtiöön tai omaisuudenhoitoyhtiöön. Näihin velkoihin kuuluvat muut lainat kuin tämän
joukkovelkakirjaohjelman puitteissa liikkeeseen lasketut debentuurit. Sijoittajat menettävät
sijoittamansa pääoman siltä osin kuin debentuurien tai lainojen nimellisarvoa alennetaan. Siltä osin
kuin lainoja muunnetaan omiin varoihin luettaviksi rahoitusvälineiksi, lainojen etuoikeus heikkenee ja
sijoittajan riski menettää pääomansa pankin jatkaessa toimintaansa kasvaa. Siltä osin kuin lainat
siirretään pankin toimintaa jatkamaan perustettuun yhtiöön tai omaisuudenhoitoyhtiöön, uusi yhtiö
vastaa lainasaatavien takaisinmaksusta ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman, mikäli tämä
yhtiö tulee maksukyvyttömäksi.
4. Aktia Pankki Oyj:n osavuosikatsaus 1.1. – 30.6.2015 sisällytetään kohtaan 3.3 (”Asiakirjat jotka
sisällytetään esitteeseen”) sivulla 32 ohjelmaesitteessä. Tilinpäätöstiedote löytyy internetistä
osoitteesta www.aktia.fi kohdasta ”Säästäminen ja sijoittaminen” > ”Joukkovelkakirjalainat” >
”Joukkovelkakirjaohjelma” > ”Aktia Pankki 2015”.

Tätä täydennystä tulee lukea yhdessä ohjelmaesitteen sisältäen aikaisemmat täydennykset sekä soveltuvin
osin Aktia Debentuurilaina 3/2015, 2,50% 15.8.2020 lainakohtaisten ehtojen kanssa.
Ohjelmaesitettä täydennettäessä ne sijoittajat, jotka ovat sitoutuneet merkitsemään lainaa ennen esitteen
täydennyksen julkistamista 12.8.2015, voivat peruuttaa merkintänsä kahden pankkipäivän kuluessa siitä,
kun täydennys on julkistettu. Ohjeet merkinnän peruuttamisesta ovat saatavana näiden kahden
pankkipäivän aikana osoitteessa www.aktia.fi kohdassa "Säästäminen ja sijoittaminen" ja edelleen
"Joukkovelkakirjalainat".
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